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Mus rasite: 

        

 

 Lituanistinio švietimo aktualijos  
 

 2017 metų virtualus elektroninis literatūrinis kalendorius. Koks jis? 

 Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatai 

 Švietimo atgarsiai (161 apžvalga) 

 Švietimo atgarsiai (162 apžvalga) 

 Lietuvių kalbos naujienos (118 leidinys) 

 Piešinių ir vaizdo klipų konkursai rinkimų tema 

 Pensijų reforma 

 Lituanistiniai leidiniai (archyvas) 
 

j k Apklausos 2016-06-14 – 2016-07-09 rezultatai. Kokį 
nustatyto standarto lygį pasiekėte laikydami lietuvių kalbos ir 
literatūros brandos egzaminą? 
 

Atsakymas Balsai Procentai 

Patenkinamas: 16–40 visų 
galimų egzamino taškų. 

Įvertinimas balais: 16–35 
17 69,00 proc. 

Pagrindinis: 41–78 visų galimų 
egzamino taškų. Įvertinimas 

balais: 36–85 
19 38,78 proc. 

Aukštesnysis: 79–92 visų 
galimų egzamino taškų. 

Įvertinimas balais: 86–99 
13 26,53 proc. 

Iš viso: 49 balsai 
 

 

 
 

   Nauja apklausa. Ar 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros 

egzamino vertinimas atitiko Jūsų lūkesčius? Paspauskite vieną 
nuorodą iš logotipų ir balsuokite: 
 

 

   
 
           

  

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 
 

      Technologijos  
 Simboliai kompiuterio klaviatūroje 

 Paskutinis „Windows 10“ 

atsinaujinimo siurprizo kuriozas 

 
Seniai visiems žinoma tiesa, kad visuomenėje 

egzistuoja genijai (genialumas) ir bepročiai 

(beprotybė). Ar bandėte suvokti, kad genialus 

žmogus gali būti tas, kuris yra beprotis, o 

beprotis žmogus gali būti tas, kuris yra 

genijus? Kaip yra iš tikrųjų? Kas bendra tarp 

genijaus ir bepročio, o kas juos skiria?  

Apie tai liepos mėnesį...  

: Įsimintinos liepos datos ; 
 

11 d. 227-osios 

gimimo metinės 
Silvestras Teofilis Valiūnas 

(1789-1831), poetas, 

sukilėlis 

11 d. 126-osios 

gimimo metinės 

Petras Vaičiūnas (1890-1959), 

poetas, dramaturgas ir vertėjas 

11 d. 14-osios 

mirties metinės  

Bernardas Brazdžionis (1907-

2002), poetas, dramatugas, 

literatūros kritikas 

12 d.   79-osios 

gimimo metinės 

Judita Vaičiūnaitė (1937-

2001), poetė modernist 

12 d. 46-osios 

mirties metinės 

 

 

Jurgis Lebedys, literatūros 

istorikas, viena žymiausių 

senosios lietuvių literatūros 

ir kultūros tyrinėtojų 

13 d. 67-osios 

mirties metinės 

 

Borisas Dauguvietis, 
režisierius, aktorius, 

dramaturgas 

15 d. 97-osios 

gimimo metinės 

 

Alfonsas Nyka-Niliūnas, 
poetas, vertėjas, literatūros 

kritikas 

22 d. 24-osios 

mirties metinės 

 

Antanas Vaičiulaitis, 
Lietuvos diplomatas, 

rašytojas, vertėjas 

24 d. 152-osios 

gimimo metinės 

 

Antanas Kriščiukaitis-Aišbė, 

rašytojas, teisininkas, 

Lietuvos valstybės 

teisėtvarkos kūrėjas, 

profesorius 

Daugiau informacijos ČIA 
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